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Татарстан Республикасы Балык Бистәсе 

муниципаль районында җирле бюджет 

чыгымнарын оптимальләштерү һәм аларның 

нәтиҗәлелеген арттыру мәсьәләләре буенча 

комиссия төзү турында 

Татарстан Республикасы Балык Бистәсе муниципаль районында җирле 

бюджет чыгымнарының нәтиҗәлелеген арттыру максатларында, Балык Бистәсе 

муниципаль районы башлыгы йөкләмәсе нигезендә, Татарстан Республикасы 

Балык Бистәсе муниципаль районы Уставы нигезендә КАРАР БИРӘМ: 

1. Татарстан Республикасы Балык Бистәсе муниципаль районында җирле 

бюджет чыгымнарын оптимальләштерү һәм аларның нәтиҗәлелеген арттыру 

мәсьәләләре буенча Комиссия төзү. 

2. Кушымтаны расларга: 

2.1) Татарстан Республикасы Балык Бистәсе муниципаль районында 

җирле бюджет чыгымнарын оптимальләштерү һәм аларның нәтиҗәлелеген 

арттыру мәсьәләләре буенча Комиссия турында нигезләмә; 

 2.2) Татарстан Республикасы Балык Бистәсе муниципаль районында 

җирле бюджет чыгымнарын оптимальләштерү һәм аларның нәтиҗәлелеген 

арттыру мәсьәләләре буенча Комиссия составы. 

3. Әлеге карарны Балык Бистәсе муниципаль районының рәсми сайтында 

Интернет мәгълүмати-телекоммуникацион челтәрендә түбәндәге веб-адрес 

буенча урнаштырырга: http://ribnaya-sloboda.tatarstan.ru һәм «Татарстан 

Республикасы хокукый мәгълүмат рәсми порталы»   

4. Әлеге карарның үтәлешен контрольдә тотуны үземдә калдырам.  

 

 

Җитәкче                                                                                       Р.Л. Исланов 

 

 

 

 

 

 



Татарстан Республикасы Балык 

Бистәсе муниципаль районы 

Башкарма комитетының 2019 

елның 15 октябрендәге 292пи 

номерлы карары белән 

расланган 

 

Татарстан Республикасы Балык Бистәсе муниципаль районында җирле бюджет 

чыгымнарын  оптимальләштерү һәм нәтиҗәлелеген арттыру мәсьәләләре 

буенча Комиссия турында  

Нигезләмә 

 

         1. Татарстан Республикасы Балык Бистәсе муниципаль районында (алга 

таба – Комиссия) җирле бюджет чыгымнарын оптимальләштерү һәм аларның 

нәтиҗәлелеген арттыру мәсьәләләре буенча җирле бюджет чыгымнарын 

оптимизацияләү һәм аларның нәтиҗәлелеген арттыру чараларын эшләү 

максатларында оештырылды.  

         2. Комиссия үз эшчәнлегендә Россия Федерациясе Конституциясенә, 

Татарстан Республикасы Конституциясенә, федераль законнарга һәм Россия 

Федерациясенең башка норматив актларына, Татарстан Республикасы 

законнарына һәм Татарстан Республикасының башка норматив актларына, 

Татарстан Республикасы Балык Бистәсе муниципаль районы Уставына, 

Татарстан Республикасы Балык Бистәсе муниципаль районының муниципаль 

норматив хокукый актларына һәм әлеге Нигезләмәгә таяна. 

3. Комиссиянең төп бурычлары булып торалар: 

 а) җирле бюджетның нәтиҗәсез чыгымнарын киметү буенча чаралар 

эшләү; 

 б) Татарстан Республикасы Балык Бистәсе муниципаль районында (алга 

таба-муниципаль учреждениеләр) җирле үзидарә органнары, муниципаль казна, 

муниципаль бюджет учреждениеләре хезмәткәрләренең оптималь структурасын 

һәм чик санын билгеләү); 

 в) яңа бюджет ассигнованиеләрен өстенлекле юнәлешләр нигезендә 

куллану. 

 4. Комиссия үзенә йөкләнгән бурычларны тормышка ашыру өчен 

түбәндәге функцияләрне башкара: 

 а) өстенлекле юнәлешләрне финанс белән тәэмин итү өчен яңа бюджет 

ассигнованиеләреннән файдалану турында тәкъдимнәр әзерләүне һәм 

анализлауны оештыра; 

б) бюджет чыгымнарының нәтиҗәлелеген арттыру һәм оптимальләштерү 

белән бәйле башка мәсьәләләрне карый. 

 5. Комиссия хокуклы: 

а) билгеләнгән тәртиптә җирле үзидарә органнарыннан, муниципаль 

учреждениеләрдән, аларның структур бүлекчәләреннән һәм җирле бюджет 

акчаларын башка алучылардан аның компетенциясенә караган мәгълүмат, 

документлар һәм материалларны соратып алырга; 



 б) Комиссия компетенциясенә караган мәсьәләләр буенча җирле үзидарә 

органнары, муниципаль учреждениеләр, аларның структур бүлекчәләре 

вәкилләрен һәм җирле бюджет акчаларын башка алучыларны үз 

утырышларында тыңларга.  

6. Комиссия составы Татарстан Республикасы Балык Бистәсе муниципаль 

районы Башкарма комитеты карары белән раслана.  

Комиссия рәисе комиссия эшчәнлегенә җитәкчелек итә, утырышларда 

рәислек итә, аның эшен оештыра, Комиссия тарафыннан кабул ителгән 

карарларны гамәлгә ашыруны гомуми контрольдә тота һәм үзенә йөкләнгән 

бурычларны үтәү өчен шәхси җаваплылык тота. 

 7. Комиссия үз эшчәнлеген Комиссия рәисе раслаган план нигезендә 

башкара. 

 8. Комиссия утырышлары кирәк булган саен үткәрелә һәм, әгәр анда 

аның әгъзаларының яртысыннан да ким булмаган өлеше катнашса, хокуклы 

булып санала. Комиссия әгъзалары аның утырышларында, алыштыру 

хокукыннан башка, шәхсән катнаша. 

Законнарда билгеләнгән очракларда Комиссия ябык утырышларда аерым 

мәсьәләләрне карый 

9. Комиссия утырышына материалларны әзерләү Комиссия сәркатибе 

тарафыннан җирле үзидарә органнары, муниципаль учреждениеләр, аларның 

структур бүлекчәләре җирле бюджет акчаларын башка алучылар белән үзара 

бәйләнештә, шулай ук, кирәк булганда, утырышка чыгарыла торган мәсьәләләр 

булган башка кызыксынган оешмалар катнашында гамәлгә ашырыла. 

10. Комиссия карарлары беркетмә белән рәсмиләштерелә, ул Комиссия 

рәисе (ул булмаганда – Комиссия рәисе урынбасары) һәм Комиссия сәркатибе 

тарафыннан имзалана һәм, әгәр алар өчен Комиссия әгъзаларының яртысыннан 

артыгы тавыш бирсә, кабул ителгән дип санала. Комиссия әгъзаларының 

тавышлары тигез булганда, Комиссия утырышында рәислек итүче тавышы 

хәлиткеч булып тора  

Комиссия әгъзасы, кабул ителгән карар белән килешмичә, Комиссия 

утырышыннан соң 3 эш көне эчендә аерым фикерне бәян итәргә хокуклы, ул 

Комиссия утырышы беркетмәсенә кертелергә тиеш. 

Комиссиянең аның компетенциясе нигезендә кабул ителгән карарлары 

җирле бюджетны гамәлгә куючы Татарстан Республикасы Балык Бистәсе 

муниципаль районы Башкарма комитеты булган барлык кешеләр өчен мәҗбүри 

булып тора һәм җирле бюджет акчаларын башка алучылар өчен тәкъдим 

характерына ия. 

Комиссиянең аның компетенциясе нигезендә кабул ителгән карарлары 

җирле бюджетны гамәлгә куючы Татарстан Республикасы Балык Бистәсе 

муниципаль районы Башкарма комитеты булган барлык кешеләр өчен мәҗбүри 

булып тора һәм җирле бюджет акчаларын башка алучылар өчен тәкъдим итү 

характерына ия.  

Комиссия карарлары җирле бюджет акчаларын алучыларга Комиссия 

утырышлары беркетмәләренең күчермәләре яисә алардан күчермәләр 

рәвешендә җибәрелә. 



Комиссия сәркатибе Комиссия утырышы беркетмәсенең күчермәсен кул 

куйганнан соң 5 эш көне эчендә җибәрә. 

11. Комиссия эшчәнлеген оештыру-техник яктан тәэмин итүне Татарстан 

Республикасы Балык Бистәсе муниципаль районының Финанс-бюджет 

палатасы башкара (килешү буенча).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Татарстан Республикасы Балык 

Бистәсе муниципаль районы 

Башкарма комитетының 2019 

елның 15 октябрендәге 292пи 

номерлы карары белән 

расланган 

Татарстан Республикасы Балык Бистәсе муниципаль районында җирле бюджет 

чыгымнарын  оптимальләштерү һәм нәтиҗәлелеген арттыру мәсьәләләре 

буенча Комиссия составы  

 

Исланов Р.Л.– Татарстан Республикасы Балык Бистәсе муниципаль 

районы Башкарма комитеты җитәкчесе, комиссия рәисе; 

 Ногманова И.М. – Татарстан Республикасы Балык Бистәсе муниципаль 

районы Финанс-бюджет палатасы рәисе, Комиссия рәисе урынбасары (килешү 

буенча); 

Мифтахова С.Х. – Татарстан Республикасы Балык Бистәсе муниципаль 

районы Финанс-бюджет палатасы баш белгече, комиссия сәркатибе (килешү 

буенча); 

  

Комиссия әгъзалары: 

Җамалиев Р.Р. – Татарстан Республикасы Балык Бистәсе муниципаль 

районы Советы Аппараты җитәкчесе (килешү буенча); 

Вафин Ф.М. – Татарстан Республикасы Балык Бистәсе муниципаль 

районы Мөлкәт һәм җир мөнәсәбәтләре палатасы рәисе (килешү буенча); 

 Шелкова С.А. – Татарстан Республикасы Балык Бистәсе муниципаль 

районы Советы Аппаратының Оештыру бүлеге җитәкчесе (килешү буенча); 

 Хәкимуллин А.А. – Татарстан Республикасы Балык Бистәсе муниципаль 

районы Башкарма комитетының территориаль үсеш бүлеге җитәкчесе; 

Шәвәлеева С.Г. – Татарстан Республикасы Балык Бистәсе муниципаль 

районы Башкарма комитетының оештыру бүлеге җитәкчесе урынбасары 

(кадрлар буенча)  


